
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020 – 2021 

 

Η Επιτροπή Ισότητας Πειραιά συστάθηκε με τις υπ’ αριθμ. 709/2019 απόφαση και ολοκληρώθηκε 

η στελέχωση της τον Ιούλιο του 2020 , με την 167/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Πειραιά. 

Κατά το έτος 2020 συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης δύο φορές στις 21/07/2020, η οποία 

αναβλήθηκε λόγω μη απαρτίας και στις 23/07/2020. 

Η Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Πειραιά κατά το έτος 2020: 

• Εγκαταστάθηκε σε χώρο που της παραχωρήθηκε στο κτήριο των Κοινωνικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Πειραιά 

• Δημιούργησε δική της σελίδα στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Facebook), η οποία σε διάστημα 

λιγότερο των τεσσάρων μηνών προσέλκυσε περισσότερους από 1500 ακολούθους και οι 

αναρτήσεις της συγκέντρωσαν άνω των 7300 αλληλεπιδράσεων 

• Απέκτησε στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας (δημιουργία email) Συμμετείχαμε ενεργά στις 

κάτωθι εκδηλώσεις: 

• Παρακολούθηση της ημερίδας ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης με τίτλο: «ΔιάSOSη γυναικών 

προσφύγων και μεταναστριών που επέζησαν περιστατικών έμφυλης βίας», υπό την διοργάνωση της 

Γ.Γ. Οικογενειακής Πολιτικής στις 27/02/2020 στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

Πειραιά 

• Παρακολούθηση της εκδήλωσης Ενημέρωσης και Διαλόγου της Γ.Γ. Οικογενειακής Πολιτικής και 

Ισότητας Φύλων για το έργο «SURVIVOR: Ενίσχυση των υπηρεσιών για πρόσφυγες και 

μετανάστριες θύματα έμφυλης βίας», που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 30/09/2020 

• Παρουσία του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής στη φωταγώγηση του Πέτρινου Ρολογιού 

στο Πασαλιμάνι για την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας στις 25/11/2020 

 

 Κατά το έτος 2021 

• Παρακολούθηση διαδικτυακά της συζήτησης του Πρωθυπουργού της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. 

Κυριάκου Μητσοτάκη με τα στελέχη του Δικτύου Δομών της Γ. Γ. Οικογενειακής Πολιτικής και 

Ισότητας των Φύλων και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που πραγματοποιήθηκε με 

αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών στις 25/11/2021 

• Παρακολούθηση της διαδικτυακής διάλεξης που διοργάνωσε η ΧΕΝ Αθηνών με θέμα 

«Ενδοοικοιγενειακή & έμφυλη βία στην πανδημία», που πραγματοποιήθηκε στις 27/11/2020 

• Συμμετείχαν ως καλεσμένοι ο προέδρος της Επιτροπής Αλέξανδρου Τζεφεράκου και εκ των 

μελών οι κ.κ. Βίτσας, Λαγκαδιανού και Κυριαζάκου σε 25 ενημερωτικές εκπομπές της Δημοτικής 

Ραδιοφωνίας Πειραιά, στις οποίες συζητήθηκαν θέματα που άπτονται του ρόλου της Επιτροπής 

Ισότητας . 

 

 

Πειραιάς 22/09/2021. 

Ο πρόεδρος  

Αλέξανδρος Δ. Τζεφεράκος 


